
OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁV
Workshop z cyklu Média v měnícím se světě

VĚKOVÁ SKUPINA

POČET ÚČASTNÍKŮ

PROSTŘEDÍ

DÉLKA

POMŮCKY

PERSONÁLNÍ NÁROČNOST

CÍL

10 až 15 let

cca 10-15

ohraničené území

hodina

vytištěné a rozvěšené materiály, papíry a tužky 
pro hráče

stačí jeden vedoucí na přípravu i dohled

Porozumět postupu při ověřování informací. 
Aktivita rozvíjí kritické myšlení a samostatné 
rozhodování.

Workshop pro Skautský institut připravila Pavla Kafková



PŘÍPRAVA
Vytiskněte dokument “Ověřování zpráv” a rozdělte nebo rozstřihejte ho na jednotlivá stanoviš-
tě označená čísly a písmeny.

Na stanovištích označených čísly se děti rozhodují, jakou variantu zvolí. Ohněte tabulku mezi 
prvním a druhým řádkem a slepte papír k sobě. Rozstřihejte pak tabulku svisle tak, aby bylo 
možné vždy otočit pouze jednu z možností.

Jednotlivá stanoviště rozmístěte po hracím poli. Čím dál od sebe jednotlivá stanoviště budou, 
tím delší hra bude.

Hru hrají jednotlivci. Doporučujeme hru přečíst a prohlédnout si ji předtím, než ji nabídnete 
ke hraní dětem. Některá stanoviště vyžadují psaní, je dobré k nim umístit papíry a tužky (nebo 
můžete děti nechat psát přímo do materiálů).

POPIS AKTIVITY
Aktivita provází hráče procesem ověření internetového článku z Parlamentních listů. Jde o 
článek o uprchlickém táboře na Praze 6. Čím mladší děti máte, tím spíše doporučuji přečíst 
první stanoviště společně, vysvětlit slova, kterým děti nebudou rozumět (uprchlík, uprchlický 
tábor,...).

Děti pak zvolí, co chtějí udělat v dalším kroku a dle instrukcí na zadní straně zvolené možnosti 
se vydají dále.

Cesta vede skrz odhalování dalších informací o místě, o kterém článek pojednává.

Hra je ukončena stanovištěm číslo 6.

REFLEXE
S dětmi si můžete po aktivitě sednout do kruhu.

Navrhované otázky k diskusi:

1. Co se v této hře odehrálo? Řekněte mi, jak jste ve hře postupovali.

2. Co si myslíte o tom, že se na internetu objevují články, které jsou zavádějící? Nebo úplně ne-
pravdivé?



 

Stanoviště číslo 1 

Hloučky kouřících cizinců! Imigrační centrum na Praze 6 prý         
děsí místní. A v blízkosti je základní škola 
6. 3. 2017 15:55 
Stovky cizinců, kteří denně míří do azylového a imigračního centra na Praze 6, děsí přítomné obyvatele. Centrum na                  
Dědině se totiž nachází jen pár desítek metrů od základní školy. Jak informuje server Blesk.cz, na přilehlém náměstí                  
se tak mísí děti s cizinci a bezdomovci. 
 

 
Imigrační centrum, které denně obslouží až 750 cizinců, zde přitom zřídilo ministerstvo vnitra. To si za vybranou                 
lokalitou stojí. „Lokalita na Praze 6 odpovídá spádové oblasti daného pracoviště. Hledány tak byly vhodné               
nemovitosti z vlastních zdrojů a následně poptávány komerční prostory na realitním trhu na území několika               
městských částí,“ uvádí mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová. Výsledná volba byla podle ní vyhodnocena a               
schválena Vládní dislokační komisí.  

Obyvatelka Dědiny Tereza Hofmanová však poukazuje na strach. „Nikdy nemůžete vědět, co tu je za lidi. Je to                  
naprosto nevhodné místo nejen kvůli tomu, že je uprostřed sídliště, ale navíc je to jedno z mála míst, kde jsme se                     
setkávali s dalšími maminkami. Nyní tu postávají hloučky kouřících cizinců všude okolo,“ uvedla. Dokonce přemýšlí i                
nad tím, že by příští školní rok dala dítě do jiné školy.  

Samozřejmě, že na bezpečnost klade důraz i Mojmír Dunděra, ředitel tamní základní školy. Vadí mu, že centrum je                  
umístěno uprostřed obytné zóny.  

Stěžuje si však i mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. A to kvůli nedostatečné komunikaci ze strany ministerstva. „O                  
umístění pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra jsme byli informováni až pozvánkou na               
jeho slavnostní otevření. Byli jsme tak de facto postaveni před hotovou věc,“ podotkl Churavý. V současné době pak                  
podle Blesku.cz s problémem nemůže městská část nic udělat.  

Zdroj: 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hloucky-kouricich-cizincu-Imigracni-centrum-na-Praze-6-pry-desi-mistni
-A-v-blizkosti-je-zakladni-skola-478 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hloucky-kouricich-cizincu-Imigracni-centrum-na-Praze-6-pry-desi-mistni-A-v-blizkosti-je-zakladni-skola-478284
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hloucky-kouricich-cizincu-Imigracni-centrum-na-Praze-6-pry-desi-mistni-A-v-blizkosti-je-zakladni-skola-478284


 

Přečetl sis článek, který popisuje vznik imigračního centra na Praze 6. Obyvatelé s umístěním centra nesouhlasí a                 
bojí se cizinců, kteří do tohoto centra přicházejí. Co uděláš? 

Zavolám kamarádce, která bydlí v 
Praze Dědině a zeptám se jí, jak 
tam situace vypadá. 
 
 

Nemyslím si, že je u článku fotografie 
pořízená v Praze Dědině. Ověřím si 
původ fotografie. 
 
 

Článek budu sdílet s kamarády. 
 
 

Jdi na stanoviště A Jdi na stanoviště 2. Jdi na stanoviště B. 

 
 

Stanoviště A 
Kamarádka rozčileně vysvětluje, že před budovou často stávají osoby tmavší pleti a 
pokuřují. Zmiňuje, že mnoho sousedů je nespokojeno. 
 
Pokud chceš udělat ještě jinou akci, vrať se na stanoviště 1. 
 

Stanoviště B 
Dostal jsi ohromné množství lajků. 

 
 
Pokud chceš udělat ještě jinou akci, vrať se na stanoviště číslo 1.  
 

 

  



 

Stanoviště číslo 2 

Ověření původu fotografie: 
Kliknete pravým tlačítkem myši a vyhledáte obrázek pomocí google. 

 

Zjišťujete, že obrázek pochází z Calais ve Francii, na fotografii je uprchlický tábor a jde pouze o 
ilustrační fotografii. Fotografie u článků mají často v čtenáři vyvolat určitou reakci - v tomto 
případě pravděpodobně zděšení, že na území Prahy vzrostl tento stanový tábor, ve kterém 
přežívají “nebezpeční” uprchlíci. 
Co uděláte nyní? 
 

Zajímá mne, jestli na Dědině 
vůbec nějaké centrum je. 
 
 

Přečtu si náhodný  článek, který 
se mi podařilo najít díky 
vyhledávání obrázku. 
 
 

Vygooglim si, co je to uprchlický 
tábor v Calais. 
 
 

Jdi na stanoviště číslo 3 Pokračuj na stanoviště C Pokračuj na stanoviště D 

 

 
  



 

Stanoviště C 
Přečtěte si vyjádření JUDr. Štěpána Stupčuka na stránkách ČSSD.  
Zdroj: http://praha6cssd.cz/sidliste-dedina-versus-kontaktni-centrum-odboru-azylove-a-migracni-politiky/ 

 
Vrať se na stanoviště číslo 2. 

 
Stanoviště D 
Co je to uprchlický tábor v Calais? 
Calais je město na severu Francie, ve kterém je přístav, ze kterého odplouvají lodě do Anglie. Na kraji                  
tohoto města vznikl rozsáhlý uprchlický tábor, kde se shromažďovali převážně lidé, kteří mířili právě do               
Anglie. V tomto uprchlickém táboře vznikaly obchody, mešity, kostely, tržnice, divadlo nebo knihkupectví.             
V této lokalitě pomáhalo mnoho humanitárních organizací. Mezi obyvateli uprchlického tábora ale také             
vznikaly hádky a rvačky, šlo o problematickou oblast. Často se stávalo, že kamiony, které mířily do Anglie                 
byly přepadávány lidmi, kteří chtěli nelegálně cestovat do Anglie. Vzhledem k rizikům spojeným s pobytem               
uprchlíků v Calais bylo rozhodnuto o vyklizení tábora a jeho obyvatelé byly rozmístěni do zařízení po celé                 
Francii. 
 
Vrať se na stanoviště číslo 2. 
 
 
  



 

Stanoviště číslo 3 

Je v Praze Dědině opravdu uprchlické centrum? 
Zadáváš do google vyhledávání “imigrační centrum Praha Dědina” a nacházíš budovu, kde se nachází              
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Při prohlížení fotografií vidíš fotografie z úřadu,              
žádné stanové městečko. 

 
Pokud zadáš do google vyhledávání “uprchlické centrum Praha Dědina”, zjistíš, že v areálu Letiště              
Václava Havla se nachází Přijímací středisko Praha - Ruzyně, které nabízí dočasný azyl uprchlíkům. Toto               
centrum bylo založeno už v roce 2001, pravděpodobně nejde o instituci, o které je napsán článek.  
Co teď uděláš? 
 

Zjistím, kdo je Jan Rychetský, 
uvedený jako autor fotografie. 
 

Přečtu si další články, které se 
tohoto tábora týkají. 
 
 

Napíšu pozitivní/negativní 
hodnocení tomuto úřadu. 
 
 

Jdi na stanoviště E Pokračuj na stanoviště číslo 4 
 

Pokračuj na stanoviště F 



 

Stanoviště E 
Jan Rychetský je redaktorem Parlamentních listů. Myslíš, že skutečně fotografii pořidil on? 

 
Vrať se na stanoviště 3. 
 
 

Stanoviště F 
Zde můžete napsat recenzi. Doplňte své jméno, profilovou fotografii, příslušný počet hvězd a text vašeho 
hodnocení.  
Nikdy jsi na tomto úřadě nebyl? Často se stává, že lidé píší hodnocení místům, restauracím, organizacím, 
které nikdy nenavštívili. Dělají to proto, aby zvýšili nebo naopak snížili hodnocení tomuto místu. Pokud to 
považuješ za dobrý nápad, můžeš přidat i ty svoje hodnocení, text není nutné vyplnit. 
Potom se vrať na stanoviště 3. 



 

 
 



 

Stanoviště číslo 4 

Nacházíš článek na IDNES.CZ.  
Je sice delší, ale obsahuje více informací a i rozpory oproti původnímu textu. 
Zdroj: 
http://praha.idnes.cz/centrum-azylove-a-migracni-politiky-se-prestehuje-odpor-obyvatel-1c3-/praha-zpravy.aspx?c=A170411_120
842_praha-zpravy_nub 

 

 

http://praha.idnes.cz/centrum-azylove-a-migracni-politiky-se-prestehuje-odpor-obyvatel-1c3-/praha-zpravy.aspx?c=A170411_120842_praha-zpravy_nub
http://praha.idnes.cz/centrum-azylove-a-migracni-politiky-se-prestehuje-odpor-obyvatel-1c3-/praha-zpravy.aspx?c=A170411_120842_praha-zpravy_nub


 

 

 
Co uděláš teď? 

Zavolám znovu kamarádce, která 
bydlí v Praze Dědině. 
(pouze, pokud jsi na stanovišti 
číslo 1 volal/a) 
 

Nacházíš v tomto článku informace, 
které jsou v rozporu s původním textem 
z Parlamentních listů?  
 

Nyní už zbývá se jen 
rozhodnout, čemu věříš a 
čemu ne. 
 
 

Jdi na stanoviště G Vezmi si fixu nebo tužku a zakroužkuj zde 
místa, kde se text liší.  

Pokračuj na stanoviště 6. 
 



 

Stanoviště G 
Kamarádka přiznává, že v Praze Dědině sídlí úřad, který navštěvují cizinci. Před budovou 
postávají a kouří, protože se na úřadě stojí opravdu dlouhé fronty. Cizinci se okolo pohybují 
pouze v úředních hodinách, v noci žádné potíže nebývají. Tento úřad neplní funkci ubytovacího 
zařízení. Na závěr ale dodává, že by byla stejně ráda, kdyby se úřad přesunul jinam a ve volbách 
podpoří ty, kdo jsou proti tomuto úřadu. 
 
Nyní už zbývá se jen rozhodnout, čemu věříš a čemu ne. Pokračuj na stanoviště číslo 6. 

 
  



 

Stanoviště 6 
Nacházíš se na posledním stanovišti této hry.  
Přečetl/a sis článek z Parlamentních listů, hledal/a jsi důkazy o tom, jestli článek říká pravdu 
nebo ne a pokud ne, jaká je pravda.  
 
Co si z této cesty odnášíš? Co ses dozvěděl o problematice Imigračního centra na Praze 6? 

Napiš to sem ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud se ti podaří vyvrátit nebo jen zpochybnit zprávu z některého informačního webu, buď 
opatrný i při čtení dalších článků z totožného webu. Hledej si článek na více informačních 
serverech, hledej v textech rozdíly. Existují stránky, které se přímo zabývají identifikací lživých 
zpráv.  

Hoax.cz 
Manipulatori.cz 

 
Je ale na tobě, čemu budeš věřit. Ověřování informací je trochu detektivní práce, ale stojí za to 
hledat, jak to doopravdy je, než věřit všemu, co někdo někam napíše. 




